
Beszámoló

Diákjóléti referens

2020. március 3. - 2020. augusztus 1.

1. Időrendi bontás

• 2020.03.09. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2020.04.11. Mentorképzés: előadás a lakhatásról

• 2020.06.30. Mentorkoordinátorral megbeszélés

• 2020.07.07. Rendkívüli küldöttgyűlés

2. Szöveges beszámoló

2.1. Adománygyűjtések

A távoktatás megkezdése előtt sor került az Esélyegyenlőségi Bizottság ülé-
sére, melyen a legnagyobb hangsúlyt a félévre tervezett adománygyűjtések
kapták, azonban ezek nem kerülhettek megrendezésre a vírushelyzet miatt.
Sok jó ötletet írtunk össze a HÖOK Több lett? Maradhat! gyűjtéséhez, re-
mélhetőleg ezeket a jövőben fel tudjuk majd használni. Felmerült továbbá,
hogy a kollégiumokban kiköltözékor legyen egy gyűjtés, mert a kollégisták
rendszerint sok, számukra feleslegessé vált, de jó állapotú dolgot hagynak
ott. Remélem jövőre már meg lehet szervezni ezt is.
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Tervben van szeptember elejére egy tanszergyűjtés szervezése, ennek rész-
leteiről még később lesz megbeszélés a járványhelyzettől függően.

2.2. Kollégiumi jelentkezés

A felsőbbéves kollégiumi jelentkezésnél segítettem Lekics Lacinak, hogy a je-
lentkező mentorok és kéviselők megkapják a megfelelő plusz pontokat igazoló
dokumentumokat. Sajnos a jelentkezés későbbi megnyitásánál ezeket újra
meg kellett csinálni.

2.3. Mentorképzés

Követtem a mentorképzés menetét, részt vettem megbeszéléseken és segítet-
tem a mentorteszt esélyegyenlőségi és lakhatási részében is.

A képzés során a lakhatásról és esélyegyenlőségről szóló előadást meghí-
vásomra Németh Csilla EHÖK esélyegyenlőségi referens tartotta meg, mert
előre nem látott problémák miatt én nem tudtam jelen lenni, de előttem ő
töltötte be a tisztséget, így kiválóan megoldotta a feladatot.

Június végén egyeztettem Kiss Fannival a mentorképzés további mene-
téről és az érzékenyítésnek ebben elfoglalt helyéről. Reménykedtünk benne,
hogy ezt már személyesen tudom megtartani, de az online esetre is felkészü-
lünk.

2.4. Levelezés és fogadóórák

A távoktatás előtt megtartottam a fogadóórámat a kiírt időpontban.
A kollégiumi jelentkezéseknél és vizsgaidőszak kezdetekor kaptam a leg-

több levelet, melyek mindegyike könnyen megoldhatónak bizonyult.

2



2.5. Egyéb

Március elején lett két új személyi segítő, ők a távoktatás nehézségei ellenére
is nagyon jól ellátták a feladatot és az egyikük által segített hallgató nagyon
jó eredménnyel le is diplomázott.

Az őszi félév előtti SHÜTI nyíltnap online lesz megtartva, melyen előre-
láthatóan a kari referensek jelenlétére nem lesz szükség, de Németh Csilla
az előadás mellé tervez létrehozni egy akadálymentesített, kiküldhető doku-
mentumot a legfontosabbakról és felkért az összeállításban való segítségre,
melyet örömmel elfogadtam.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed van, keress a
diakjoleti@ttkhok.elte.hu címen.

Budapest, 2020. augusztus 1.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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